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FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 3 

 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

---------- Aos vinte dois dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, pelas dezoito horas 

e trinta minutos, no edifício da Freguesia realizou-se a reunião extraordinária da Junta de 

Freguesia de S. Teotónio, com a presença de todos os seus membros, os senhores Dário Filipe 

da Conceição Guerreiro, José Guerreiro da Silva Mendes e a senhora Rute Isabel Loução Fino 

Duarte, respetivamente, Presidente, Secretário e Tesoureira, tendo como ordem de trabalhos 

os seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ----------------------------- 

----------- II – ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Ponto 1 – Proposta 4/2018 - Protocolo – Associação Tic-Tac --------------------------------- 

-----------Ponto 2 - Proposta 5/2018 – Alteração de taxas -------------------------------------------------- 

---------- Ponto 3 – Proposta 7 /2018 – Protocolo – Escola Secundária Dr. Manuel Candeias 

Gonçalves – Odemira ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Ponto 4 – Proposta 8/2018 - Protocolo – Grupo Desportivo Renascente ------------------- 

------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO -------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Junta declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião.------------------------ 

---------- I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ------------------------------

--------- Por não se encontrar público presente, não houve qualquer intervenção. ------------------ 

----------------------------------------- II – ORDEM DO DIA --------------------------------------------------- 

---------- Ponto 1 – Proposta 4/2018 - Protocolo – Associação Tic-Tac --------------------------------- 

Foi presente a proposta do senhor presidente que depois de discutida e analisada foi aprovada 

por unanimidade nos termos propostos, conferindo poderes ao senhor Presidente da Junta de 

Freguesia em representação desta outorgar e assinar o respetivo protocolo e demais atos legais 

que se revelem necessários, e será presente à Exmª Assembleia de Freguesia para deliberação.  

--------- Ponto 2 - Proposta 5/2018 – Alteração de taxas ---------------------------------------------------- 

--------- Foi presente a proposta do senhor Presidente, para alteração da Tabela de Taxas a 

cobrar pela prestação de serviços administrativos, mercados, cemitério, serviço de máquinas 
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e ocupação de domínio público por motivo de obras, que depois de discutida e analisada foi 

aprovada por unanimidade, e será presente à Exmª Assembleia de Freguesia para deliberação.  

-------- Ponto 3 – Proposta 7 /2018 – Protocolo – Escola Secundária Dr. Manuel Candeias 

Gonçalves – Odemira --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta do senhor presidente, que depois de discutida e analisada foi aprovada 

por unanimidade nos termos propostos, conferindo poderes ao Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia em representação desta outorgar e assinar o respetivo protocolo e demais atos legais 

que se revelem necessários, e será presente à Exmª Assembleia de Freguesia para deliberação.  

-------- Ponto 4 – Proposta 8/2018 - Protocolo – Grupo Desportivo Renascente -------------------- 

Foi presente a proposta do senhor presidente, que depois de discutida e analisada foi aprovada 

por unanimidade, nos termos propostos, será presente à Exmª Assembleia de Freguesia para 

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO --------------------------------------- 

------- Tratados os assuntos, o senhor Presidente deu por encerrada a sessão quando eram 

dezanove horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos 

membros presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

                                     _____________________________________________ 

O Presidente 

 

 

____________________________________________ 

O Secretário 

 
 

 

____________________________________________ 

A Tesoureira 
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